31 de janeiro de 2020
Prezados Pais,
Os relatórios sobre o novo coronavírus de 2019 (2019-nCoV) despertaram preocupações em nossa comunidade escolar.
Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o Coronavírus uma Emergência de Saúde Pública de
Interesse Internacional. O Relatório do Comitê de Emergência da OMS explica a justificativa para declará-lo como tal.
Até o momento, não houve casos confirmados de pessoas com a infecção 2019-nCoV no Brasil.
Para colocar alguns fatos em perspectiva, o vírus da gripe comum mata cerca de 35.000 americanos todos os anos.
Nesta temporada, acometeu cerca de 15 milhões de pessoas. No entanto, não entramos em pânico com a gripe comum
porque já é algo esperado. Quando as doenças recebem o nome originários de países estrangeiros ou de países em
desenvolvimento, como o caso de Zika, Ébola ou Wuhan, o terror se desencadeia. Leia mais em um artigo do NY Times
para uma reflexão mais aprofundada.
A escola permanece atenta e vigilante. Estamos preocupados com o vírus e o bem-estar de nossos membros da
comunidade. Recomendamos que você faça a vacinação anual contra a gripe, lave frequentemente as mãos, cubra a
boca eo nariz ao tossir ou espirrar e fique em casa caso esteja se sentindo mal. Se notarmos que algum aluno esteja
demonstrando sintomas da gripe, entraremos em contato com os pais.
Também recomendamos que qualquer membro da escola, brasileiro ou internacional, que retorne de uma viagem
internacional e tenha tosse ou febre entre em contato com o médico da família. Essas famílias não devem se preocupar
com a ausência às aulas. A EABH trabalhará caso a caso, com cada família, para apoiar os alunos que faltem às aulas
devido a doenças.
Continuaremos a monitorar os relatórios das principais agências de saúde pública e manteremos nossa comunidade
informada sobre quaisquer alterações. As referências citadas pelo CDC, a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil
fornecem mais informações sobre o coronavírus. Seguem os links abaixo.
Como Wuhan e toda a China estão em quarentena e tomando medidas impressionantes para conter a situação,
enviamos a eles nossos pensamentos positivos para uma rápida recuperação desses tempos difíceis.
https://www.who.int/westernpacific/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46230-ministerio-da-saude-atualiza-situacao-para-os-estados
Para informações adicionais sobre o Relatório do Comitê de Emergência da OMS e a justificativa para declarar o novo
coronavírus uma emergência de saúde pública de interesse internacional:
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulation
s-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
Atenciosamente,
Administração da EABH
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